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 أ
 ހެއްޔެވެ؟ ...؟ أَ 

 ބައްޕައެއް. ج: آَباء   َأب  

 ވިނަ. ވަޒަނަށް އެދުންވެރިވުން. َأب  

.  آَباء    َأب 

 ފެން. އަވާމެންދުރު. َأَباب  

ار    .ތިނޯސް ހަދައިވިއްކާ މީހެއް َأبَّ

ގެ ކުރީ މޮއްގަނޑު ޖަމަލު إ َباض  

 .ބަންނަ ވާގަނޑެއް
 .ކިހިލި ޖަހައިފައިވާ އެތިގަނޑެއް إ َباط  

 ކަމެއްގެ އެއްޗެއްގެ ކުރީ ކޮޅު. إ بَّان  

َداء  
 ފެށުން. ا ْبت 

َسام  
 ހިނިތުންވުން. ا ْبت 

 ދުވަހަކު. އަބަދު. َأَبد  

ކަމެއް ކަނޑައެޅުން. ރޮދި  إ ْبَرام  

 އެނބުރުން.
يمُ   އިބްރާހީމް. إ ْبَراه 

 ތިނޯހެއް. إ ْبَرة  

ي    .ތިނޯސް ވިއްކާ މީހެއް إ ْبر 

يز    ސާފު ރަތުރަން. إ ْبر 

 ޖަމަލު. އޮށް. إ ب ل  

ْبن  ج: َأْبنَاء  َوَبنُونَ 
 ފިރިހެންދަރިއެއް. ا 

.  نَاء  َأبْ  ْبن 
 ا 

 އަންހެންދަރިއެއް. ا ْبنَة  

ام    ބޮޑުވާއިނގިއްޔެއް. إ ْْبَ

 .َباب    َأْبَواب  

 ބަކްރުގެ ބައްޕަ. އަބޫބަކުރު.َأُبوَبْكٍر 

 މަނާވެގެންފި. َيْأَبى إ َباء   -َأَبى 

ج: ب يض  )مؤ: َبْيَضاُء ج:  َأْبَيُض 

 )  ހުދުކުލަ.َبْيَضاَوات  َوب يض 

 އަންހެން ހިމާރެއް. َأَتان  

ا -َأَتى  ْ إ ْتَيان 
 އަތުވެއްޖެ. َيْأِت 

َة( ا ْثنَا َعَشَ   ބާރަ. )مؤ: ا ْثنََتا َعْشَ

ا -َأْجََبَ  ُ إ ْجَبار 
 މަޖުބޫރުކޮށްފި. ُُيَْب 

 ހޫނ. އާނ. َأَجْل 

َة( َأَحَد َعَشَ   އެގާރަ. )مؤ: إ ْحَدى َعْشَ



َسان    ُمْعَجُم اللِّ

 

2 
 

ُد  އަޙްމަދު. އެންމެ ބޮޑަށް  َأْْحَ

 ތާރީފުލިބިގެންވާ.

َراَوات   َأْْحَرُ  َراُء ج: َْحْ ج: ُْحْر  )مؤ: َْحْ

 )  ރަތްކުލަ.َوُْحْر 

( َأخ    ج: إ ْخَوة  َوإ ْخَوان  )مؤ: ُأْخت 

އެއްބަނޑު ނުވަތަ އެއްބަފަިއ 
 ފިރިހެނެއް.

ا –َأْخََبَ  ُ إ ْخَبار 
 ދީފި.ޚަބަރު ُُيَْب 

( ُأْخت   އެއްބަނޑު  ج: َأَخَوات  )مذ: َأخ 

 ނުވަތަ އެއްބަފައި އަންހެނެއް.

ا -َأَخَذ   ހިފައިފި. َيْأُخُذ َأْخذ 

ُر )مؤ:  ر  َوَأَواخ  آَخُر ج: آَخُروَن َوُأخَّ

 ُأْخَرى ج: ُأْخَرَيات  َوُأَخُر(

 އަނެއް. އެހެން.
اُء ج:  َأْخَضُ  ج: ُخْض  )مؤ: َخْضَ

) اَوات  َوُخْض   ފެހިކުލަ. َخْضَ

ا -َأذ َن   ހުއްދަދީފި. َيْأَذُن إ ْذن 

يُد إ َراَدة   -َأَراَد  ހީޮކށްފި.  ُير 

 ބޭނުންވެއްޖެ. ގަސްތުކޮށްފި.

َف   .ހިތާމައެއް َأَسف  ف: َأس 

 ގަދަހިތާމަ. ހިތާމަކުރުން.
ج: ْصَفُر ج: ُصْفر  )مؤ: َصْفَراُء أَ 

 ކުލަ.ރީނދޫ( َصْفَراَوات  َوُصْفر  

 .ކިޔަމަންގެންފި  ُيط يُع إ َطاَعة   –َأَطاَع 

 އަހުލުން. ދަރިފަސްކޮޅު. آل  

 މީހުން.ތަބާވާ

ޢާއްމު ނަން މަޢުރިފާ ކުރުމުގެ  َاْل 

ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެނެވޭ 
އަކުރެއް. މި އަކުރު ކުރިޔަށް 
ގެނައުމުން ޖަމްޢުގެ މާަނ 

 ވެސް އާދެއެވެ. 
ـهُ   هللا. َاللَّ

 މަންމައެއް. ُأم  

ކާމިޔާބީއެއް.  إ ْنَجاَزات  إ ْنَجاز  ج: 

 ކާމިޔާބީއާ އެކު ނިންމައިލުން.

ل     ފުރަތަމަ. َأوَّ
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اأَ   ވެސް. ދެން. ْيض 

 ب
 އިން. ގައި. بـ 
 ގަންދީ ހުވައި ކުރަމެވެ. بـ 

 ދޮރެއް. ج: َأْبَواب  َوب يَبان   َباب  

ا َوَبْيت ا َوَبْيُتوَتة  َوَمب   -َباَت   يت اَيب يُت َبَيات 

 ރޭކޮށްފި.

 ރޭކުރާމީހެއް. َبائ ت  

ބަކްރު. )ފިރިހެނުންަނށް ކިޔާ  َبْكر  

 ނަމެއް(

ار   اَرات  ج:  َْبَ ހަވާދު. ކާއެއްޗެހީގެ  َْبَ

ރަހަ ހެޔޮވަރު ކުރާން 
ރީތިކަން. ބޭނުންކުރާ ތަެކތި. 

ރީނދޫފިނިފެންމަލެއް. ރަބީުޢ 
މޫސުމުގައި ފޮޅޭ ވަސްމީރު 
މަލެއް. މި މަލަށް ޢަރާރު މަޭލ 

 ވެސް ކިޔައެވެ.

. ب يَبان    َباب 

، جج: ُبُيوَتات    َبْيت  ج: َأْبَيات  َوُبُيوت 

ގެއެއް. ޅެންބައިތެއް. 
 ރޭކުރުން.

 ت
 އުނގެނުން. ف: َتَعلَّمَ  َتَعلُّم  

يم  
 އުނގަންނައިދިނުްނ. ف: َعلَّمَ  َتْعل 

ހެން އެެކއްގެ އެ )އަން َك ت لْ 

ނިސްބަތުގައި އިޝާރާްތ 
 ކުރުމަށް(.

يد   َد  ََتْه   ތައްޔާރުކުރުން. ف: َمهَّ

 މަގުހެދުން.

َف  ا –َتَوقَّ ف  ُف َتَوقُّ ހުއްިޓއްޖެ.  َيَتَوقَّ

 މަޑުކޮށްލައިފި. ހުއްޓައިލައިފި.
ހުއްޓުން.  َتَوقََّف ف:  َتَوقُّف  

 މަޑުކޮށްލުން. ހުއްޓައިލުން.
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 ث
 ަވނަ.ތިން َثال ث  

ދެވަނަ. އަނބުރައިލާީމހެއް.  َثانٍ 

 ލެނބޭމީހެއް.
ْي َثنْي ا -َثنَى 

އަނބުރައިލައިފި.  َيْثن 

 ލެނބިއްޖެ.

 ج
 އަތުވެއްޖެ. َُي يءُ  –َجاَء 

 ބަނޑުހައިވެއްޖެ. َُيُوعُ  –َجاَع 

އަމިއްލަ  َجال َية  ج: َجال َيات  َوَجَوالٍ 

ވަޒަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގަިއ 
ދިރިއުޅޭ ޖަމާޢަތެއް ނުވަަތ 

 މުޖުތަމައެއް.

 އޮބިގަނޑުއަޅައިފި. َُيَُْبُ  –َجََبَ 

 ފިނޑިވެއްޖެ. َُيُْبنُ  –َجَبَن 

 ދެނެހުރެ ދެކޮޅުހަދައިފި. َُيَْحُد  –َجَحَد 

 އައުވެއްޖެ. َُي دُّ  –َجدَّ 

 ގަދައަޅައި ކަމެއްކޮށްފި. َُيُدُّ  –َجدَّ 

ات   ة  ج: َجدَّ  މާމައެއް. َجدَّ

ة  َوُجَدد   دَّ يد  ج: ُجُدد  َوَأج 
 އާ. َجد 

މައިގެންފި. ދަ َُيُرُّ  -َجرَّ 

 ހައިފި.ބިފިލިޖައި

يْ  – َجَرى  ހިނގައިފި.ދުވެފި.  َُيْر 

 ބައެއް. އެތިކޮޅެއް. ُجْزء  

يَرة   ވަށައިގެން ކަނޑު  ُجُزر  ج:  َجز 

 އޮންނަ ރަށެއް.
 ލައިފި.ހަދައިފި.  َُيَْعُل  –َجَعَل 

 ހިކިއްޖެ. َُي فُّ  –َجفَّ 

ال ُس َُيْ  – َجَلَس  ރަނގަޅަށް  ُجُلوس 

 އިށީނދެއްޖެ.

 އެއްކޮށްފި. َُيَْمعُ  –ََجََع 

يل  ج: َُجَاَلءُ 
 ރީތި. ََج 

 މޭވާބިނދެފި.ކުށްކޮށްފި.  َُيْن يْ  –ى َجنَ 

َل   ނގިއްޖެ.ނޭ َُيَْهُل  -َجه 
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 ح
 ވަގުތު ގާތް ވެއްޖެ. ََي نيُ  –َحاَن 

ب ُس  –َحَبَس   ހައްޔަރުކޮށްފި. ََيْ

 ހިތްވަރުދީފި. ََيُثُّ  –َحثَّ 

މަނާޮކށްފި.  ََيُْجُب  –َحَجَب 

 ނިވާކޮށްފި.

އާކަމެއްޖެހިއްޖެ.  ََيُْدُث  –َحَدَث 

 ވެއްޖެ.

ُرُب  –َحَرَب   ހަނގުރާމަކޮށްފި. ََيْ

ُص ََيْ  –َحَرَص   ހިވެތިވެއްޖެ.ދަ ر 

 ނދައްޖެ.އަ ََيُْرُق  -َحَرَق 

 ދަރު. َحَطب  جج: َأْحَطاب  

 َحَطَبة  ج: َحَطب  جج: َأْحَطاب  

 ދަރުގަނޑެއް.
َزةُ   ޙަމްޒާ. ޙަމްޒަތު.  َْحْ

)ފިރިހެނުންަނށް ކިޔާ 
 ޚާއްޞަނަމެއް(.

زَ   ގަދަފަދަ ސިންގާއެއް.  ة  َْحْ

 خ
 ޕާނެއް. ބޯރޮށްޓެއް. ُخْبز  

يج  
ގަސްގަހާގެއްސާއި ޖަނަވާރުގެ  َخد 

ތެރެއިން އޭގެ އުފެދުްނ 
ފުރިހަމަ ނުވާ އެއްޗެއް. 

 ދުވަސްނުފުރައި ވިހައިފައިވާ.
َُيةُ  ޚަދީޖާ. އިހުގައި ދިވެހީން މި  َخد 

ނަމުގެ ބަދަލުގައި ކަތްދަ، 
ކަތްދާ، ކައިދާ، ކައްދާ، 
ކަދީދަ، ކަދީދާ ފަދަ ނަންތަްއ 

 ކިޔައި އުޅުނެވެ.
يَطة   يَطات   َخر  ޗާޓެއް.  ج: َخَرائ ُط َوَخر 

 ހަމުންހަދައިފައިވާ އުރައެއް.
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 د
 ފިލާވަޅެއް. ގޮދަން ސާފުކުރުން. َدْرس  

 ذ
 (َذات  ج: َذَوات  مث: َذَواَتان  )مذ: ُذو

ވެރި )އަންހެނެއްެގ 
ނިސްބަތުގައި(. )މިސާލު: 

ين   ދީންވެރި އަންހެނާ.( َذاُت الدِّ

އެއް َذاَت َيْوٍم އެއް. )މިސާލު: 

ދުވަހަކު.( ފަރާތް. )މިސާލު: 
ََمل    ވާތް ފަރާތް.(َذاَت الشِّ

ނަފްސެއް. ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ َذات  

 އަޞްލު.

ب  
 ދާމީހެއް. َذاه 

)ފިރިހެން އެެކއްގެ  އެ َذل َك 

ނިސްބަތުގައި އިޝާރާްތ 
 ކުރުމަށް(.

 ހިނގައްޖެ. َيْذَهُب َذَهاب ا -َذَهَب 

َب  ގިނައިން ރަން  َيْذَهُب َذَهب ا -َذه 

 ފެނިއްޖެ.

 ر
ا –َرَأى   .ފެނިއްޖެ َيَرى ُرْؤَية  َوَرْأي 

 ދެކެފި.
َداَوات  مث:  َداَءات  َور  َداء  ج: َأْرد َية  َور 

ر 

َداَوان   َداَءان  َور  ރިދާއެއް. ر 

ގައިގައި ލާ ފޮށައެއް. ހެދުމުގެ 
 މަތީން ލާ އެއްޗެއް.

ރަސޫލެއް. އެންގުމެއް  َرُسول  ج: ُرُسل  

 ހިފައިގެންދާ މީހެއް.
يف    ރޮްށޓެއް. َرغ 
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 ز
ُلونَ  ُل َوَزاج  ل  ج: َزَواج   َزاج 

ލަޝްކަރުގެ ވެރިއެއް. 
އުކާމީހެއް. ދުރު ހިސާބުތަކަްށ 
ސިޓީ އުފުލުމަށް 

 ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ.

يل  ج: ُزَماَلءُ  އެކުގައި  َزم 

ކިޔަވާކުއްޖެއް. އެކުގައި 
މީހެއް. މަސައްކަތްކުރާ 

 އެކުގައި ދަތުރުކުރާ މީހެއް.

)ފިރިހެނުންަނށް ކިޔާ  ޒައިދު.  َزْيد  

 ޚާއްޞަނަމެއް(.
 އިތުރުވުން.  ف: َزادَ َزْيد  

ނަރުގިސް އާއިލާގެ ގަހެއް. މިއީ  َزْينَب  

ހުދުކުލައިގެ ރީތި އަިދ 
 ވަސްގަދަ މަލެއް ފޮޅޭ ގަހެކެވެ.

 ޒައިނަބު. َزْينَُب 

 س
އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި  َس 

ކުރާނެކަން އަންގައިދޭ 
َأْذَهُب އަކުރެއް. )މިސާލު: 

َسَأْذَهُب އަހަރެން ދަން. 

 އަހަރެން ދާނަން.(

ޑިއެއްގެ ގަ  ގަޑިއެއް. ج: َساَعات   َساَعة  

 އިރު.

ة   َّ
ر  َوَأَس  ر  َوَُسَ ير  ج: َُسُ  އެނދެއް. ََس 

ا -َسَلَك  ا َوُسُلوك   َيْسُلُك َسْلك 

ހިނގައިފި. ވަދެއްޖެ. 
)މަގު(  ތަބާވެއްޖެ.

 އިޚްތިޔާރުކޮށްފި.
 ލައިމާނު.ސު نُ ُسَلْيََم 
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 ش
َع  ا -َشجَّ يع  ُع َتْشج   ހިތްވަރުދީފި. ُيَشجِّ

ބައްޓަމެއް.  َشْكل  ج: َأْشَكال  َوُشُكول  

ވައްތަރެއް. މަންޒަރެއް. 
 ސޫރައެއް.

 ص
 ހެނދުނެއް. َصَباح  

 ފަތިހުގެ ވަގުތެއް. ُصْبح  

 ض
ސިފައިންގެ ނުވަތަ  َضاب ط  ج: ُضبَّاط  

ފުލުހުންގެ ނުަވތަ އެނޫްނ 

ވެސް އެފަދަ އިދާރާއެއްގެ 
އޮފިސަރެއް. ލަޝްކަރުގެ 

 ސަރުދާރެއް.

 

 ط
يْ  -َطاٍه  ج: ُطَهاة  َوَطاُهوَن )مؤ:  الطَّاه 

َيات  َوَطَواٍه(  َية  ج: َطاه  َطاه 

ކައްކާމީހެއް. )މަސްފިހާމީހެއް. 
ރޮށިފިހާމީހެއް. 
 ޕާންފިހާމީހެއް.(

يق  ج: ُطُرق  جج: ُطُرَقات    މަގެއް. َطر 

َم  يَم   -َطعَّ
ُم َتْطع   ވެކްސިންދީފި. ُيَطعِّ

ެއންމެ އުފާވެރިކަން ހުށްޓެވެ.  ُطوَبى

 ހެޔޮ.
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 ظ
َفة  َوُظُروف    َظْرف  ج: َأْظُرف  َوَأْظر 

ކަންވާރެއް )އެއްޗެހިއަޅާ(. 
 ސިޓީއުރައެއް. ޙާލަތެއް.

 ع
 އުސްމާނު. ُعْثََمنُ 

 ޢަރަބި. ޢަރަބި އަންެހނެއް. َعَرب يَّة  

މަތި. މަތީ. މަތީގައި. މަްއޗަށް.  َعىَل 

 ގެމައްޗަށް.
  
ޢަލީ. މަތިވެރިވެެގންވާ.  َعل 

 އުފުލިގެންވާ.
ޢާމިރު ކިޔާމީހުންގެ  ޢުމަރު. ُعَمرُ 

 ވަނަމެއް.

 غ
ޖަންގައްޔެއް.  َغاَبة  ج: َغاَبات  َوَغاب  

 ވަލުތެރެ.

ބޭނުމެއް. ބޭުނންވާ  َغَرض  ج: َأْغَراض  

އެއްޗެއް. ހާޖަތެއް. 
 އަމާޒުފަތްގަނޑެއް.

َراف    ُغْرَفة  ج: ُغَرف  َوُغُرَفات  َوغ 

ކޮޓަރިއެއް. މާޅިކައެއް. ފެން 
 އަތްގޮށްޓެއް.

 މެނުވީ. ފިޔަވައި. ނު. َغْي  

 ف
م  
ޅައެއްޗާ ދުރުކުރެވިފައިވާ  َفاط 

 އަންހެން ޖަމަލު.
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ފާޠިމު )އަންހެނުންަނށް ކިޔާ  َفاط مُ 

 ނަމެއް(
ދުރުކުރެވިފައިވާ ޅައެއްޗާ  َفاط َمة  

 .އަންހެން ޖަމަލެއް
 ފާޠިމަތު. َفاط َمةُ 

ْتَيان  َوف ْتَية  
َفَتاة  ج: َفَتَيات  )مذ: َفت ى ج: ف 

) ޒުވާްނ  مث: َفَتَوان  َوَفَتَيان 

 .އަންހެން ކުއްޖެއް
 .ކޮކާލެއް َفَراَشة  ج: َفَراش  َوَفَراَشات  

 ޕަރުވާނާއެއް.

َقة   يق  ج: ُفَرَقاُء َوَأْفر  ޖަމާޢަތެއް.  َفر 

 ބައިގަނޑެއް. ޓީމެއް.
يح  

 ދޫފަސޭހަމީހެއް. ފަޞާޙާތްތެރި. َفص 

 ْ  ގައި )ތެރޭ( ف 

 ق
 ުބނެފި. َيُقوُل َقْوًل  َوَمَقاًل  َوَمَقاَلة   -َقاَل 

يُل َقْيال  َوَقْيُلوَلة   -َقاَل  ދުވާލު މެދު  َيق 

 ނިދައިފި.

 ފާނައެއް. ُقْش  

ا –َقل َق  ދެރަވެއްޖެ.  َيْقَلُق َقَلق 

 ހިތްދަތިވެއްޖެ.

َصة   يص  ج: ُقْمَصان  َوَأْقم  ގަީމހެއް.  َقم 

 ކުރުލިބާހެއް.

 ك
ކަލޭގެ. )އަންހެެނއްގެ  ك  

 ނިސްބަތުގައި(
ކަލޭގެ. )ފިރިހެނެއްގެ  كَ 

 ނިސްބަތުގައި(
ނިދީގައި ބިރުގަންަނ  َكاُبوس  

 ހުވަފެނެއް.
ب  ج: َكات ُبوَن َوَكَتبـَـة  َوُكتَّاب  

َكات 

)  )َكات َبـة  ج: َكات َبات 

 ލިޔާމީހެއް. ކާތިބެއް.
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اُء َوَكَبائ رُ  َبار  َوُكََبَ
 ބޮޑު. َكب ي  ج: ك 

 ހިކިރޮށްޓެއް. ފާނައެއް. َكَش  

 .ހުރިހައިކޮންމެ.ُكل  

 ل
 އަށް. އަށް ޓަކައި. لـ 

 ނޫން. ނު. ނުވޭ. ًَل 

َنَّ   )ސަބަބު ބަޔާން ކުރުމަށް( .އެހެނީِل 

ان    ދޫފަސޭހަމީހެއް. َلسَّ

َسان  
 ދުލެއް. ވާހަކަދައްކާ ބަހެއް. ل 

َح  ا -َلقَّ يح 
ُح َتْلق   ވެކްސިންދީފި. ُيَلقِّ

 އެކަމަކު. َلك نْ 

ނު. )މުސްތަގުބަލު ނަފީ ކުރުމަށް  َلنْ 

 ބޭނުން ކުރާ އަކުރެއް.(

 ލޫޠު. ُلوط  

 م
يُف   ދިވެހިރާއްޖެ. املَـاْلد 

 މާލެ.  َماليه

 އިސްނެގުން. ُمَباَدَرة  ف: َباَدرَ 

 ރޯން ތިބޭ ތަނެއް. َمْبَكى

 ރޭކުރާތަނެއް. َمب يت  

د    މުޙައްމަދު. ތާރީފުލިބިގެންާވ. حُمَمَّ

د    ތާރީފުކުރާމީހެއް. حُمَمِّ

َسة  ج:  ُسوَن )ُمَدرِّ س  ج: ُمَدرِّ ُمَدرِّ

) َسات  ފިލާވަޅުދޭ މީހެއް.  ُمَدرِّ

 މުދައްރިސެއް. ޓީޗަރެއް.
ُس  ފިލާވަޅު ދޭ  َمْدَرَسة  ج: َمَدار 

 ތަނެއް. މަދްރަސާއެއް.

ين  
 ދަރަނިވެރިވެފައިވާ މީހެއް. َمد 

ينَة   ބޮޑުރަށެއް. ޝަަހރެއް.  َمد 

 ދަރަނިވެރިވެފައިވާ މީހެއް.
 މަރްޔަމް. َمْرَيمُ 
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ْزَمار  
 ދުންމާރިއެއް. م 

 ވާރޭވިލާގަނޑެއް. ُمْزن  

 ޒިނޭކުރާން ތިބޭ ތަނެއް. َمْزَنى

 ހަސްފަތާލެއް. ُمْسَتْشَفى

ُد  ނިތްކުރިއެއް.  َمْسَجد  ج: َمَساج 

 ސަޖިދަކުރާ އިރު ޖެހޭ ތަނެއް.
ُد  د  ج: َمَساج  މިސްކިތެއް.  َمْسج 

 ޖިދަޖަހާ ތަނެއް.ސަ
م  ج: ُمْسل ُموَن )ُمْسل َمة  ج: 

ُمْسل 

) މުސްލިމެއް.  ُمْسل ََمت 

 އިސްލާންވެއްޖެ މީހެއް.
 ހަސްފަތާލެއް. َمْشَفى

 އެކު. އެކުގައި. َمعَ 

 މައުހަދެއް. އިންސްޓިޓިއުޓެއް. َمْعَهد  

َمةُ   އިސްބަސް. املُـَقدِّ

 ގަހުވަބޯންތިބޭ ތަނެއް. َمْقَهى

 ތަނެއް. َمَكان  

 މައްކާ.  ةُ َمكَّ 

ލިޔާތަނެއް. ލިޔާންދަސްކޮށްދޭ  َمْكَتب  

ތަނެއް. މަކްތަބެއް. ލިޔާމޭޒެއް. 

ޑެސްކެއް. ކައުންޓަރެއް. 
 އޮފީހެއް.

 ކުތުބުޚާނާއެއް. ފޮތްފިހާރަެއއް. َمْكَتَبة  

نََْب  
މިންބަރެއް. ޚުޠުބާިކޔާން  ج: َمنَاب رُ  م 

އަރައި ހުންނަ ތަނެއް. 
 މަންސައެއް.
ُي َمنُْشور  ج:  َمنُْشوَرات  َوَمنَاش 

ޝާއިއުކުރެވޭ.  َوَمنُْشوُرونَ 

 ފެތުރޭއެތި.

 ن
 އަހަރެމެންގެ  َنا

ق  ج: 
ބަސްބުނާމީހެއް.  َناط ُقونَ َناط 

ވާހަކަދައްކާމީހެއް. 
 ބަސްމޮށޭމީހެއް.

 އާނ. َنَعمْ 
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 هـ
އޭނާގެ. އޭތީގެ. )ފިރިހެނެއްގެ  هُ 

 ނިސްބަތުގައި(
އޭނާގެ. އޭތީގެ. )އަންހެނެއްގެ  َها

 ނިސްބަތުގައި(
ا - َهَتَف  ا َوُهَتاف  ت ُف َهْتف  ގޮވައިލައިފި.  ََيْ

ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކައިފި. 
އުފަލުން ނުވަތަ ހިތްވަުރ 
ދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަަތ 
ތާރީފުކުރުމުގެ ގޮތުން 

 އަޑުގަދަކޮށްފި.

މި )ފިރިހެން އެކެއްގެ  َهَذا

ނިސްބަތުގައި އިޝާރާްތ 
 ކުރުމަށް(.

ه   މި )އަންހެން އެކެއްގެ  َهذ 

ނިސްބަތުގައި އިޝާރާްތ 
 ކުރުމަށް(.

 ހެއްޔެވެ؟َهْل ...؟ 

 ދު.ހޫ  ُهود  

 .َهائ د    ُهود  

 و
 އަދި. އާއި. وَ 

 ގަންދީ ހުވައި ކުރަމެވެ. وَ 

َساد  ج: ُوُسد    ބާލީހެއް. و 

َساَدات   َساَدة  ج: َوَسائ ُد َوو   ބާލީހެއް. و 

 ي
 އަހަރެންގެ يْ 

)ފިރިހެނުންނަށް ކިޔާ  ޒައިދު.  َيْعُرُب 

އީ މި ޚާއްޞަނަމެއް(.
ޢަރަބީންގެ އެންމެ އިސް އެއް 

 ކާފަގެ ނަމެވެ.


